
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ประจำป 2565 



 

คํานํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี          

(พ.ศ. 2563 - 2567) เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ที ่กําหนดกลยุทธการพัฒนาบุคลากรและมีเปาประสงค 4 ดาน ดังนี้             

1. การบริหาร จัดการการพัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรที ่มี

ประสิทธิภาพ และมี ทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ 2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการ

พัฒนาผูที่จะกาว ขึ้นสูตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหสมรรถนะและทักษะในการบริหารในระดับสูง 3. การพัฒนา

บุคลากรสาย วิชาการ ใหมีบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพิ่มข้ึน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่ตรงกับ สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตรไดจํานวนเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะ

รวมถึง ทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น และ 4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที่ 

คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมไดดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน และมีสมรรถนะตลอดจนทักษะในการ ปฏิบัติงาน

ในระดับสูงขึ้น รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    

ประจําป 2565 ฉบับนี ้ ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม ที ่สอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           

ในชวงระยะเวลาตั้งแต ตุลาคม พ.ศ. 2564 – เมษายน พ.ศ. 2565  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

                                                                                                                 หนา 

 ความสอดคลองในการดำเนินการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร                  4 
 ใหมีระบบ กลไกและการดำเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรที่ 

 มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานอยางเพียงพอ 
 
 ความสอดคลองในการดำเนินการพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึง                                      5 
 การพัฒนาผูที่จะกาวขึ้นสูตำแหนงประเภทผูบริหาร ใหมีสมรรถนะ 
  และทักษะในการบริหารในระดับสูง 
 
 ความสอดคลองในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ                                           6 
 ใหมีบุคลากรดำรงตำแหนงทางวิชาการจำนวนเพ่ิมขึ้น  
 มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชา 
 ที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตร 
 ไดจำนวนเพ่ิมขึ้น มีสมรรถนะรวมถึงทกัษะในการปฏิบัติงาน       
 ในระดับสูงข้ึน 
 
 ความสอดคลองในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ                               7 
 ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมได  
 ดำรงตำแหนงในระดับสูงข้ึน และมีสมรรถนะตลอดจนทักษะ 
 ในการปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญตาราง 

                                                                                                              หนา 

ตารางที่ 1  ความสอดคลองในการดำเนินการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร                  4 
 ใหมีระบบ กลไกและการดำเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรที่ 

 มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานอยางเพียงพอ 
 
ตารางที่ 2 ความสอดคลองในการดำเนินการพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึง                                      5 
 การพัฒนาผูที่จะกาวขึ้นสูตำแหนงประเภทผูบริหาร ใหมีสมรรถนะ 
  และทักษะในการบริหารในระดับสูง 
 
ตารางที่ 3 ความสอดคลองในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ                                           6 
 ใหมีบุคลากรดำรงตำแหนงทางวิชาการจำนวนเพ่ิมขึ้น  
 มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชา 
 ที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตร 
 ไดจำนวนเพ่ิมขึ้น มีสมรรถนะรวมถึงทกัษะในการปฏิบัติงาน       
 ในระดับสูงข้ึน 
 
ตารางที่ 4 ความสอดคลองในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ                               7 
 ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมได  
 ดำรงตำแหนงในระดับสูงข้ึน และมีสมรรถนะตลอดจนทักษะ 
 ในการปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน 
 
ตารางที่ 5  การดำเนินการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหสอดรับกับ                                         8 
 นโยบายดานการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ใหมีระบบ  
 กลไกและการดำเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร 
 
ตารางที่  6 การดำเนินการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหสอดรับกับ                                        9 
 นโยบายดานการพัฒนาผูบริหาร          
 
 

 

 



 

สารบัญตาราง (ตอ) 

หนา 

ตารางที่  7 การดำเนินการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหสอดรับกับ                                          10 
 นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ 
 
ตารางที่  8 การดำเนินการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหสอดรับกับ                                          11 
 นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร  สายสนับสนุนวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ประจำปงบประมาณ 2565 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุงเนนการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่มีความโปรงใสและมีมีคุณธรรม โดยดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย      

ทั้ง 4 ดาน ไดแก 

ดานที่ 1.การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ใหมีระบบ กลไกและการดำเนินงานดานการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานอยางเพียงพอ 

ดานที่ 2.การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูที่จะกาวขึ้นสูตำแหนงประเภทผูบริหาร 
ใหมีสมรรถนะ และทักษะในการบริหารในระดับสูง 

ดานที่ 3.การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดำรงตำแหนงทางวิชาการจำนวนเพ่ิมข้ึน 
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแก
หลักสูตรไดจำนวนเพ่ิมขึ้น มีสมรรถนะรวมถึงทกัษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน 

ดานที่ 4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและ
เหมาะสมได ดำรงตำแหนงในระดับสูงข้ึน และมีสมรรถนะตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น 
 

 

จากนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดดำเนินการจัด

กิจกรรม/โครงการที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 4 ดาน โดยผานระบบ กล

ไกล ที่แสดงใหเห็นถึงการดเนินงานดานการพัฒนาบุคลกรอยางเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และความเชื่อมโยง

ของนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับการนําไปปฏิบัติ จากการกําหนดนโยบายระยะยาวในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปของมหาวิทยาลัยนั้น ระยะเวลาระหวางการดำเนินการในป 2564 - 2565 มหาวิทยาลัย

ซึ่งยังคงดําเนินการตามแนวทางของนโยบายในการการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามปที่ผ

านมาโดยซึ่งมุงเนนในการพัฒนาบุคลากรที่มีเปาประสงคทั้งสี่ดาน อยางสม่ำเสมอ โดยสามารถถายทอดถึงความ

สอดรับจากนโยบายการพัฒนาบุคลารได ดังนี้ 



       ดานที่ 2.การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูท่ีจะกาวข้ึนสูตำแหนงประเภทผูบริหาร      

ใหมีสมรรถนะ และทักษะในการบริหารในระดับสูง 

1 

 

ดานที่ 1.การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ใหมีระบบ กลไกและการดำเนินงานดานการพฒันา     

  บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานอยางเพียงพอ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดมุงเนนในการพัฒนาระบบ กลไก และการดําเนินการในการพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในทุก ๆ ดาน อยางตอเนื่อง อาทิ การพัฒนากฏ ระเบียบ ขอบังคับ  พรอมทั้ง

ยังสรางความพรอมให บุคลากรไดมีสวนรวมในการพัฒนาและรับรู เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่เรียบรอย

สามารถ ปฏิบัติงานของตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังไดถายทอดนโยบายในดาน 

ดังกลาวใหหนวยงานตาง ๆ ไดนําไปยึดถือเพ่ือดําเนินการในการทํางานของตนเอง รวมไปถึง มหาวิทยาลัย

สรางความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เชน ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

เคร ื ่องใช และอุปกรณส ําน ักงานที ่ เหมาะสมและถูกตองกับล ักาณะทางกายภาพของบุคลากร                   

ผู ปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยได

คํานึงถึงบริบททั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหเปนการสนับสนุนและใหบุคลากรเกิดการ

พัฒนาตนเองอยางเหมาะสมและสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

    

 
 

มหาวิทยาลัยได มุ งเน นการพัฒนาผู บร ิหารในระดับตางๆ ของมหาวิทยาล ัยโดย

มหาวิทยาลัยได สงเสริมใหผูบริหารเกิดการพัฒนาตนเองในทุกดาน ดวยการพัฒนาระบบผูบริหารใน

ระดับตางๆ ของมหาวิทยาลัยรวมถึงผูที่จะกาวขึ้นสูการเปนผูบริหาร เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนัก      

วาหาก ผูบริหารสามารถปฏิบัติงานดานการบริหารดวยสมรรถนะที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยจะเกิด 

กระบวนการที่เปนมาตรฐานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดใหผู

บริหารไดเขามีสวนรวมในการพัฒนาดานตาง ๆ อาทิ การพัฒนากฏ ระเบียบ ขอบังคับ และ 

กระบวนการปฏิบัติงาน พรอมทั้งยังสนับสนุนใหเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการ ปฏิบัติ

งานดานการบริหาร จากหนวยงานภายในและภายนอกเพื่อสรางความพรอมใหบุคลากรได พัฒนาและ

รับรูความเปลี่ยนแปลงทางการบริหารที่เหมาะสม อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังไดถายทอดนโยบายในดาน    

ดังกลาวใหหนวยงานตางๆ ไดนําไปสนับสนุนใหบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอยาง เหมาะสมและ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการประเมินทักษะและ สมรรถนะของผูปฏิบัติงาน

เพ่ือกาวขึ้นสูตําแหนงประเภทบริหารของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน 



       ดานที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดำรงตำแหนงทางวิชาการจำนวนเพิ่มขึ้น      

มีคุณวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพ

ใหแกหลักสูตรไดจำนวนเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน 

2 

 

  

 

 

มหาวิทยาลัยไดมุงเนนการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน   

ใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไดแก ทางดานตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

ได สงเสริมสนับสนุนให บุคลากรสายวิชาการไดรับองคความรูในการทําผลงานวิชาการ โดยการจัดการ 

อบรมทั ้งในระดับมหาวิทยาลัย พรอมสนับสนุนใหคณะตางๆ ไดอบรมองคความรู เหลาน ั ้นกับ            

สาย วิชาการ อีกทั้งยังมีการสรางสิ่งสนับสนุนแรงคาตอบแทนตามระดับตําแหนงทางวิชาการเพ่ือ        

เปนการ สรางแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ  และในสวนของการสนับสนุนใหบุคลากรสาย

วิชาการมี คุณวุฒิปริญญาเอก มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 5 ป โดยใหบุคลากร

สาย วิชาการทุกคนมีสวนรวมโดยการแสดงความตองการในการไปศึกษาตอของตนเองและผานการ 

พิจารณาความเหมาะสมจากสังกัดของตนเองเพื ่อร วมกําหนดคาเปาหมายระดับมหาว ิทยาลัย             

ซึ่งจะเปนสวนชวยในการใหบุคลากรสายวิชาการไดวางแผนในการพัฒนาตนเอง อีกมหาวิทยาลัยยัง             

มอบนโยบายใหคณะและหนวยงานตางๆ มีหนาที ่ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการใน      

สังกัดของตนเองใหเกิดการพัฒนาเพื ่อเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้น

มหาวิทยาลัย ยังสงเสริมในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ   ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ

ในหลากลายดาน อาทิ การอนุญาตใหไดเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย การเขารวมประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศ การนําเสนอผลงานวิจัย และการไป

ศึกษาดูงานเพื่อใหบุคลากร สายวิชาการเปนการ พัฒนาสมรรถนะหลากหลายดาน ซึ่งการกลไกในการ

พ ัฒนาเหล าน ี ้ ได ข ับเคล ื ่อนผ านคณะกรรมการ กองท ุนพ ัฒนาบ ุคลากรของมหาว ิทยาลัย                       

ซึ่งคณะกรรมการไดดําเนินการอยางเปนธรรมเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางใน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 



       ดานที่ 4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมได 

ดำรงตำแหนงในระดับสูงข้ึน และมีสมรรถนะตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น 
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มหาวิทยาลัยไดมุงเนนการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

สนับสนุนให เกิดความกาวหนาในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไดแก การสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ

มี คุณสมบัติที่ครบถวนและเหมาะสม ในการดํารงตําแหนงตาง ๆ  โดยเปนไปตามที่มาตรฐานของ ตํา

แหนงตาง โดยมหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนให บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับองค ความรูใน

การปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยจัดการอบรมให และยังสงเขารับการอบรมกับหนวยงาน ภายนอก

มหาวิทยาลัย พรอมสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ไดถายทอดองคความรูจากผูปฏิบัติงาน อาวุโส และใน  

สวนของการสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัย ไดจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา 5 ป โดยใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุก คนมีสวนรวมโดยการ

แสดงความตองการในการขึ้นสูตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งจะเปนสวนชวยใน การใหบุคลากรไดวางแผน

ในการพัฒนาตนเอง อีกมหาวิทยาลัยยังมอบนโยบายใหคณะและ หนวยงานตางๆ มีหนาที ่ในการ

วางแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการในสังกัดของตนเองให เกิดการอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น

มหาวิทยาลัย ยังสงเสริมในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการในหลากลายดาน อาทิ การอนุญาตใหไดเขารับการ อบรมในหลักสูตรตางๆ ทั ้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  และการไปศึกษาดูงานเพื่อใหบุคลากร สมารถนําเอาองคความรูที่ไดรับมาพัฒนา

และประยุกตเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน หลากหลายดาน ซึ่งการกลไกในการพัฒนาเหลานี้  

ไดขับเคลื่อนผานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ ไดดําเนิน  

การอยางเปนธรรมเพื่อใหเกิดความเหมาะสม และสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของมหาวิทยาลัยอยางถึงที่สุด 

• จากภาพรวมของมหาวิทยาลัยขางตนซึ่งมหาวิทยาลัยไดวางแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากร 

บุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมุงใหเกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล หนวยงาน ไปตลอดจนถึงระดับมหาวิทยาลัย  

เปนสิ่งที่บงชี้ใหเกิดคามุงหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนประโยชนตอบุคลากร 

ของมหาวิทยลัย ซึ่งมหาลัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญอยางมากเพราะหากบุคลากรของมหาทุกคนสามารถพัฒนา

ตนเองใหเกิดมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ พันธกิจได

อยางเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยมีเปาหมายหลักในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนาระบบใน การบริหาร

จัดการการพัฒนาบุคลากรในทุกๆดานอยางเต็มท่ี 



4 

 
ตารางที่ 1  ความสอดคลองในการดำเนินการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ใหมีระบบ กลไกและการ

ดำเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานอยาง
เพียงพอ 

 

นโยบาย เปาประสงค กลยุทธ 

ดานที่ 1 การบริหารจัดการการ
พัฒนาบุคลากร ใหมีระบบ กลไก
และการดำเนินงานดานการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี
ทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงาน
อยางเพียงพอ 
 

1.เพ่ิมจำนวน ระบบ กลไก ดานการ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท 

 

2.เพ่ิมจำนวนทรัพยากรดานตาง ๆ 
ในการสนับสนุนการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ประเภทอยางเพียงพอ 

 

 

1.สนับสนุน สงเสริมใหหนวยงาน
ภายในที่มีหนาที่โดยตรง หรือ
หนาที่อันเก่ียวของ ในการ
ดำเนินการจัดหาระบบ กลไก
หรือทรัพยากรตาง ๆ ที่เก่ียวของ
กับการปฏิบัติงาน ใหแกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
 

2.สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน
ตาง ๆ เพ่ือใหสามารถใชระบบ 
กลไกหรือทรัพยากร ในการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเกิด
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

การกาํหนดกลยุทธก์ารดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 

การบริหารทรพัยากรบุคคล 
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ตารางที่ 2  ความสอดคลองในการดำเนินการพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูที ่จะกาวขึ้นสูตำแหนง

ประเภทผูบริหาร ใหมีสมรรถนะ และทักษะในการบริหารในระดับสูง 
 

นโยบาย เปาประสงค กลยุทธ 

ดานที่ 2 การพัฒนาผูบริหาร โดย
ตระหนักถึงการพัฒนาผูที่จะกาวขึ้น
สูตำแหนงประเภทผู บริหาร ใหมี
สมรรถนะ และทักษะในการบริหาร
ในระดับสูง 
 

1.เพ่ิมจำนวนบุคลากรในการดำรง
ตำแหนงทางการบริหารของ
มหาวิทยาลัย 

 

2.เพ่ิมจำนวนบุคลากรที่ดำรง
ตำแหนงทางการบริหารของ
มหาวิทยาลัยใหเขารวมการอบรม / 
พัฒนาทักษะที่เก่ียวของกับการ
บริหาร 

 

3.เพ่ิมจำนวนบุคลากรที่ดำรง
ตำแหนงทางการบริหารใหเปน
วิทยากร / ผูใหความรู หรือ การ
เปนผูมสีวนรวมในการดำเนินการ
ทางการบริหารดานตาง ๆ 
 

1.สนับสนุน สงเสริมใหหนวยงาน
ภายในที่มีหนาที่โดยตรง หรือหนาที่
อันเก่ียวของ ในการดำเนินการจัด
อบรม ใหแกผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย 
 

2.สนับสนุน สงเสริมใหผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย เขารวมการอบรมจาก
หนวยงานภายในหรือภายนอก เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะรวมถึงทักษะใน
การบริหาร 
 

3.สนับสนุน สงเสริมใหผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย เขารวมเปนวิทยากร 
/ ผูใหความรู / หรือ การเปนผูมี
สวนรวมในการดำเนินการทางการ
บริหารดานตาง ๆ 
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ตารางที่ 3  ความสอดคลองในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดำรงตำแหนงทางวิชาการ

จำนวนเพิ่มขึ้น มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและ
สามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตรไดจำนวนเพิ่มขึ ้น มีสมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงาน      
ในระดับสูงขึ้น 

 

นโยบาย เปาประสงค กลยุทธ 

ดานที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ใหมีบุคลากรดำรง
ตำแหนงทางวิชาการจำนวน
เพ่ิมขึ้น มคีุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถ
เปนศักยภาพใหแกหลักสูตรได
จำนวนเพ่ิมขึ้น มีสมรรถนะรวมถึง
ทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูง
ขึ้น 
 

1.เพ่ิมจำนวนบุคลากรสายวิชาการ 
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ  
(ผูชวยศาสตราจารย /             
รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย) 
 

2.เพ่ิมจำนวนบุคลากรสายวิชาการ 
ที่ไดขอรับทุนวิจัย/ ทุนสนับสนุน
การวิจัย จากมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

3.เพ่ิมจำนวนบุคลากรสายวิชาการ 
ที่เขารวมเปนวิทยากร / ผูใหความรู 
หรือ การเปนผูมสีวนรวมในการ
ดำเนินการทางวิชาการดานตาง ๆ 
 

4.เพ่ิมจำนวนบุคลากรสายวิชาการ 
ที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่
สูงข้ึน จากคุณวุฒิแรกบรรจุ 
 

5.เพ่ิมจำนวนบุคลากรสายวิชาการ
ในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม 

1.สนับสนุน สงเสริมใหหนวยงาน
ภายในที่มีหนาที่โดยตรง หรือ
หนาที่อันเก่ียวของ ในการ
ดำเนินการจัดอบรม ใหแกบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

2.สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัย เขา
รวมการอบรมจากหนวยงาน
ภายในหรือภายนอก เพื่อพัฒนา
สมรรถนะรวมถึงทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3.สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัย เขา
รวมเปนวิทยากร / ผูใหความรู / 
หรือ การเปนผูมสีวนรวมในการ
ดำเนินการทางวิชาการดานตาง ๆ 
 

4.สนับสนุน สงเสริม ใหบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัย ไป
ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  
ฝกอบรมท้ังในและนอกหนวยงาน 
รวมถึงการศึกษาดูงานภายนอก  
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ตารางที่ 4  ความสอดคลองในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที ่คุณสมบัติ
ครบถวนและเหมาะสมได ดำรงตำแหนงในระดับสูงขึ ้น และมีสมรรถนะตลอดจนทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน 

 

นโยบาย เปาประสงค กลยุทธ 

ดานที่ 4 การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที่
คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสม
ได ดำรงตำแหนงในระดับสูงขึ้น 
และมสีมรรถนะตลอดจนทักษะใน
การปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน 
 

1.เพ่ิมจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ที่ดำรงตำแหนง
ที่สูงขึ้นตามสายการปฏิบัติงาน  

 

2.เพ่ิมจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ที่ไดขอรับทุน
วิจัย/ ทุนสนับสนุนการวิจัย จาก
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

3.เพ่ิมจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ที่เขารวมเปน
วิทยากร / ผูใหความรู หรือ การ
เปนผูมสีวนรวมในการดำเนินการ
ทางวิชาการดานตาง ๆ 
 

4.เพ่ิมจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ใหมสีมรรถนะ 
ทักษะ ที่จำเปนหรือเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานในปจจุบัน ที่เพ่ิมขึ้น
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน 

 

5.เพ่ิมจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการเปน
ผูรับผิดชอบในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักโครงการในการ
ปฏิบัติงาน หรือโครงการที่เก่ียวของ
กับการปฏิบัติงาน 
 

 1.สนับสนุน สงเสริมใหหนวยงาน
ภายในที่มีหนาที่โดยตรง หรือหนาที่
อันเก่ียวของ ในการดำเนินการจัด
อบรม ใหแกบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

2.สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เขารวมการอบรมจากหนวยงาน
ภายในหรือภายนอก เพื่อพัฒนา
สมรรถนะรวมถึงทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3.สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เขารวมเปนวิทยากร  ผูใหความรู  
หรือ การเปนผูมสีวนรวมในการ
ดำเนินการทางวิชาการดานตาง ๆ 
 

4.สนับสนุน สงเสริม ใหบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ไป ฝกอบรมทั้งใน
และนอกหนวยงาน รวมถึง
การศึกษาดูงานภายนอก 
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ตารางที่ 5  การดำเนินการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหสอดรับกับนโยบายดานการบริหารจัดการการ

พัฒนาบุคลากร ใหมีระบบ กลไกและการดำเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลดำเนินการ 

ดานที่ 1 การบริหารจัดการ
การพัฒนาบุคลากร ใหมี
ระบบ กลไกและการ
ดำเนินงานดานการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีทรัพยากรสนับสนุน
การดำเนินงานอยาง
เพียงพอ 
 

1.จัดทำ พัฒนา หรือเผยแพร กฎ, ระเบียบ,    
ขอบังคบั, หลักเกณฑและ มาตรฐานที่เกี่ยว  
ของกับการปฏิบัติงาน  
(ที่มีการปรับปรุงในปงบประมาณ 2565) 
 
 
 
 

2.จัดทําขั้นตอนที่ชัดเจน สําหรับหลักเกณฑ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

3.สงเสริมการสรางคุณธรรมความโปรงใสใน 
การปฏิบัติงาน  
 

4.ดำเนินการสรรหาบุคลากรบุคลากรเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจดานตาง ๆ ของ       
มหาวิยาลัย 
 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหทันสมยั และเกิดความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 
 

 มีการดําเนินการ 
     1.กลุมงานกฎหมายและ
วินัย 
     2.สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 มีการดําเนินการ 
(กองพัฒนาระบบบริหาร) 
 

 มีการดําเนินการ 
(สำนักงานอธิการบดี) 
 

 มีการดําเนินการ 
(กองพัฒนาระบบบริหาร) 
 
 
 

 มีการดําเนินการ 
 (สำนักงานอธิการบดี) 
 

ผลการดาํเนินการในการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหส้อดรบั 

กบันโยบายบรหิารทรพัยากรบุคลากร 
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ตารางที่  6 การดำเนินการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหสอดรับกับนโยบายดานการพัฒนาผูบริหาร          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลดำเนินการ 

ดานที่ 2 การพัฒนาผูบริหาร 
โดยตระหนักถึงการพัฒนา    
ผูที่จะกาวขึ้นสูตำแหนง
ประเภทผูบริหาร ใหมี
สมรรถนะ และทักษะในการ
บริหารในระดับสูง 
 

1.จัดอบรม หรือสนับสนุนในดานการเขารวม
การอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของกับการ
บริหารงาน 
- หลักสูตรผูบริหารระดับกลาง (นบก.)  
- หลักสูตรนักบริหาร ระดับสูง (นบส.) 
 

2.สนับสนุนในดานการเขารวมการพัฒนา
ระบบดานสารสนเทศดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการพัฒนาและการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 
 

3.สนับสนุนในดานการเขารวมการพัฒนาองค
ความรูที่เก่ียวกับการบริหารงานดานตาง ๆ 
ทั้งทางดานการบริหารงานวิชาการ และ
บริหารหารจัดการ 
 

 ยังไมมีดําเนินการ 
(กองพัฒนาระบบบริหาร) 
 
 
 
 

 มีการดําเนินการ 
(สำนักงานอธิการบดี กอง
นโยบายและแผน / กองพัฒนา
ระบบบริหาร / กองคลังและ
พัสด)ุ 
 

 มีการดําเนินการ 
     1.คณะทั้ง 4 คณะ 
     2.สำนักสงเสริมวิชการและ
งานทะเบียน) 
     3.สำนักงานอธิการบดี 
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ตารางที่  7 การดำเนินการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหสอดรับกับนโยบายดานการพัฒนาบุคลากร       

สายวิชาการ 

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลดำเนินการ 

ดานที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ ใหมี
บุคลากรดำรงตำแหนงทาง
วิชาการจำนวนเพ่ิมขึ้น มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปด
สอนและสามารถเปน
ศักยภาพใหแกหลักสูตรได
จำนวนเพ่ิมขึ้น มีสมรรถนะ
รวมถึงทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน 
 

1.การเตรียมความพรอม /การอบรมการ
จัดทำผลงานวิชาการ  
 - ใหความรูเพ่ือเตรียมความพรอม 
 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเกิดทักษะและ
ความเขาใน 
- ความมีจริยธรรมดานการวิจัยในมนุษย 
ดานสังคมและพฤติกรรมศาสตร 
- การเขียนบทความวิชาการ และบทความ
วิจัย 
 

2.อบรม / สัมมนาการทําผลงานวิจัยใหมี
คุณภาพ  
 - ทำใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 - พัฒนาขอเสนอ โครงการวิจัย 
 

3.สงเสริม / สนับสนุนใหเปนวิทยากรหรือมี
สวนรวมในการใหความรูเพ่ือพัฒนาองค
ความรูทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ และดิจิทัล 

 
 
 

4.จัดหรือเขารวมการอบรม / สัมมนา 
เสริมสราง พัฒนาทักษะ  ดานอื่นที่เก่ียวของ
กับการปฏิบัติงาน 
 

5.การแตงตั้งใหดำรงตําแหนงทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

6.การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
 

 

 มีการดําเนินการ 
     1.คณะทั้ง 4 คณะ 
     2.สำนักสงเสริมวิชการและ
งานทะเบียน) 
 
 
 
 
 
 
 

 มีการดําเนินการ 
     1.คณะทั้ง 4 คณะ 
     2.สถาบันวิจัยและพัฒนา 
     3.สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 มีการดําเนินการ 
     1.คณะทั้ง 4 คณะ 
     2.สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 มีการดําเนินการ 
 
 
 

 มีการดําเนินการ 
     1.คณะทั้ง 4 คณะ 
     2.กองพัฒนาระบบบริหาร 
 

 มีการดําเนินการ 
     1.คณะทั้ง 4 คณะ 
     2.กองพัฒนาระบบบริหาร 
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ตารางที่  8 การดำเนินการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหสอดรับกับนโยบายดานการพัฒนาบุคลากร       
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลดำเนินการ 

ดานที่ 4 การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ใหบุคลากรที่
คุณสมบัติครบถวนและ
เหมาะสมได ดำรงตำแหนง
ในระดับสูงขึ้น และมี
สมรรถนะตลอดจนทักษะใน
การปฏิบัติงานในระดับสูง
ขึ้น 
 

1.จัดประชุม อบรม หรือสัมมนา / จัดสง
บุคลากรรวมอบรมหรือสัมมนาเพ่ือเสริมสราง 
พัฒนาสมรรถนะและทักษะตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 
 

2.อบรม / สัมมนาการทําผลงานวิจัยใหมี
คุณภาพ  
 - ทำใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 - พัฒนาขอเสนอ โครงการวิจัย 
 

3.จัดหรือเขารวมการอบรม / สัมมนา 
เสริมสราง พัฒนาทักษะ ดานอ่ืน อาทิ 
ภาษาอังกฤษ หรือดิจิทัล 
 
 

4.สงเสริม / สนับสนุนใหเปนวิทยากรหรือมี
สวนรวมในการใหความรูเพ่ือพัฒนาองค
ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 
5.การแตงตั้งใหดำรงตําแหนงที่สูงข้ึน (วิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) และตำแหนง
บริหารหนวยงาน 
 
 
 

 ดําเนินการแลว 
     1.คณะทั้ง 4 คณะ 
     2.สำนักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 

 ดําเนินการแลว 
     (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
 
 
 
 
 

 ดําเนินการแลว 
    1.สำนักงานอธิการบดี 
    2.สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ดําเนินการแลว 
     (สำนักงานอธิการบดี) 

 
 

 
 ดําเนินการแลว 
    (กองพัฒนาระบบบริหาร) 
 


